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Un monòleg inflat a comèdia

Juan Carlos Olivares

'Coneixes en Prosineckty?', de Paco Mir. Direcció: Josep Costa. Il·luminació: David Lloris.
Vestuari: Beatriz Sanjuan. Intèrprets: David Bagés, Manel Sans, Eva Gabarrell, Iván Campillo.
Barcelona, Teatre Principal. dia 16 de març.

Primer dia d'assajos: a l'escenari, cadires, una taula, focus i un sofà. Un director, el seu ajudant, una
actriu i un aspirant a actor. Aquest és el lloc i el repartiment de la nova comèdia de Paco Mir. El
macguffin és el muntatge d'un text d'un autor polonès -el tal Prosineckty del títol-, el motor dramàtic una
immisericorde repassada de la rebotiga del nostre petit món teatral, i l'as a la màniga, un personatge
tapadora.
Els dards de l'autor apunten fi i amb coneixement de causa, les seves invectives són equànimes,
repartides amb equidistància crítica -fins i tot autocrítica-, i el seu relat de les grans i petites misèries del
gremi està fet amb mesurada ironia. Un text de pessics i clatellades. Res de sang, només lleugeres
coïssors epidèrmiques. Apte per a tots els públics. Amb prou estopa per regalar-li a un actor mediàtic
deu minuts de glòria amb un graciós monòleg sobre les interioritats del teatre, la seva fauna i el seu
pelatge. Insuficient per aixecar una comèdia amb quatre personatges. Els embolics paral·lels de
Coneixes en Prosineckty? són dèbils contrapesos elaborats amb fàcils referències -des de Per davant i
per darrera fins a Bowfinger i En lo más crudo del más crudo invierno- per disfressar el llarg monòleg
que es marca el personatge-director.
Un monòleg que assumeix David Bagés amb clownesc entusiasme. Seva és la funció per esforç
personal i per la fixació de l'autor. Només ell manté el discurs i el fil argumental de l'obra. L'amargada
bilis d'un oblidat director de teatre és l'única raó del text.
Els altres personatges serveixen només de suport, desdibuixats, tòpics, orfes de vida pròpia. Puntals
amb aspecte humà perquè el personatge central enriqueixi la seva anacrònica carambola de crítiques
amb diferents interlocutors. Apuntadors perquè avanci el protagonista de línia en línia, d'escena en
escena. Un esforç inútil per vestir de comèdia un entreteniment per a un quart d'hora catòdic.
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